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Uw ervaring met 
medicinale cannabis

Wat is Bijwerkingencentrum Lareb?
Bijwerkingencentrum Lareb is het nationaal meldpunt voor alle 
bijwerkingen van geneesmiddelen en vaccins. Zij is een onafhankelijke 
stichting en verzamelt informatie over bijwerkingen en verspreidt kennis 
hierover onder zorgverleners en patiënten. Meer informatie over Lareb 
vindt u op lareb.nl. 

Wat is Bureau Medicinale Cannabis?
Het Bureau voor Medicinale Cannabis (BMC) is als overheidsorganisatie 
verantwoordelijk voor de productie van cannabis voor medicinale en 
wetenschappelijke doeleinden. Deze cannabis moet voldoen aan strenge 
kwaliteitseisen, daarom wordt het medicinale cannabis genoemd. 
Apothekers, ziekenhuizen en onderzoeksinstellingen zoals universiteiten 
kunnen bij het BMC terecht voor legale medicinale cannabis. Meer 
informatie over BMC vindt u op cannabisbureau.nl.

U beslist zelf of u mee wilt doen aan dit onderzoek. Als u niet meer mee 
wilt doen, kunt u zonder opgave van reden stoppen. 

Heeft u vragen over het onderzoek? Neem dan contact op via  
info@mijnmedcannabis.nl of bel ons via 073 64 69 700.

Doe mee en ga naar:
mijnmedcannabis.nl

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door het Bijwerkingencentrum Lareb en 
Bureau Medicinale Cannabis. De gegevens van het onderzoek worden 
vertrouwelijk behandeld. Uw persoonlijke gegevens worden niet aan 
derden verstrekt.

Uw ervaring met 
medicinale cannabis



Waarom meedoen?
Door mee te doen aan dit onderzoek helpt u om meer kennis te krijgen 
over het gebruik en bijwerkingen van medicinale cannabis. Deze kennis is 
belangrijk voor patiënten en zorgverleners, bijvoorbeeld bij de keuze om 
medicinale cannabis te gaan gebruiken. 

Wat kunt u verwachten?
• U ontvangt in totaal vier vragenlijsten.
• De vragen gaan over uw ervaringen met het gebruik van medicinale 

cannabis en eventuele bijwerkingen.
• Het invullen van een vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten.

Wat gebeurt er met uw gegevens?
Uw gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld. Meer informatie 
hierover vindt u in de privacyverklaring op mijnmedcannabis.nl

Ja, ik wil meedoen
Ga naar mijnmedcannabis.nl en meldt u aan. Op deze website vindt u ook 
meer informatie over het onderzoek. 

Door wie wordt het onderzoek uitgevoerd?
Het onderzoek wordt uitgevoerd door Bijwerkingencentrum Lareb en 
Bureau Medicinale Cannabis.

U heeft zojuist van de apotheek cannabis ontvangen. Cannabis op recept 
van een arts wordt ook wel ‘medicinale cannabis’ genoemd. Wij vinden 
uw ervaringen met medicinale cannabis belangrijk. Daarom nodigen 
wij u uit om mee te doen aan een online vragenlijst-onderzoek naar 
patiëntervaringen met medicinale cannabis. 

Waarom dit onderzoek?
Er is nog weinig bekend over de klachten waarvoor patiënten medicinale 
cannabis gebruiken en welke bijwerkingen optreden. Maar bijvoorbeeld 
ook over hoe lang bijwerkingen aanhouden. 
Dit onderzoek helpt ons aan meer informatie. 

Wat onderzoeken wij?
• Ziekten en klachten waarvoor mensen medicinale cannabis gebruiken.
• Bijwerkingen van medicinale cannabis.
• Patiëntervaringen met medicinale cannabis.

Doe mee en ga naar:
mijnmedcannabis.nl

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door het Bijwerkingencentrum Lareb en 
Bureau Medicinale Cannabis. De gegevens van het onderzoek worden 
vertrouwelijk behandeld. Uw persoonlijke gegevens worden niet aan 
derden verstrekt.


